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Protokoll
Fört vid styrelsemöte den 3 oktober, 2011
Närvarande:
Pia Thulin (ordf.)
Cecilia von Hausswolff (sekr.)
Åsa Nordin

Lars Fröjd
Ann-Christin Fröjd
Mathias Elofsson

Tor Berg
Mats Engström
Hans Gabrielsson

Frånvarande:
Jan Färm
Martin Vare
Antonio Grimaldi

§1.
Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna.
§2.
Val av justerare
Åsa väljs att justera protokollet.
§3.
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns i sin helhet.
§4.
Föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns med tillägget om att Pia Thulin och Åsa Nordin tecknar
firman, som tidigare.
§5.
Skrivelser och post
Inget att rapportera.
§6.
Ekonomi
Åsa redogör kort för ekonomin och berättar att likviditeten är fortsatt god. Resultatrapport
biläggs protokollet (bilaga 1). Budget för verksamhetsåret fastställdes på årsmötet den 17
september, 2011.
Mötet diskuterar profilkläder till nya instruktörer och nya i styrelsen. Beslutas att endast jacka
och T-shirt ska köpas in i fortsättningen då det visat sig att ytterst få använder byxan som
köptes in under förra verksamhetsåret. Vi kommer att anlita Azzcon i Västerås, som tidigare,
och de nya ombeds åka dit för att prova ut plaggen och Åsa uppdras sedan ombesörja
beställning.
§7.
Att Göra-listan
Planeringsdag bokas den 6 november, 2011, kl. 10.00 i NTF-lokalen i Västerås. Cecilia
uppdras kontakta funktionärerna och bjuda in dem.
Instruktörsmöte på Strike den 21 oktober, 2011, enligt beslut på konstituerande möte. Pia
berättar att ytterst få svarat, vi beslutar påminna om mötet igen.
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Fikaträffar i höst och vinter planeras bli den första onsdagen i varje månad, enligt nedan:
5 oktober, kl. 18.30. Pia och Åsa är värdar.
2 november, kl. 18.30. Hasse och Mathias är värdar.
7 december, kl. 18.30. Tor och Lasse är värdar.
Hasse uppdras höra med Café Gränden om vi kan få någon slags rabatt hos dem, åtminstone i
samband med fikakvällarna.
Dessutom planeras årets pubafton in, den 25 december, på Pitchers i Västerås. Dessa
aktiviteter tas upp vidare på planeringsdagen den 6 november.
Mötet tar kort upp frågan om en eventuell föreläsning under våren 2012 och de närvarande
ombeds fundera över lämplig föreläsare. Lasse uppdras också höra med Filip Backlund om
han fortfarande är intresserad. Frågan tas upp på planeringsdagen.
§8.
Rapporter från arbetsgrupperna
Cecilia redogör kort för garagekursen för tjejer, som hölls den 24 september, på Aros Racing i
Västerås. 14 tjejer deltog, teori och praktik varvades med frågor, fika, skratt och snack. Det
var en mycket lyckad kurs och snittbetyget vid utvärderingen landade på hela 4,85 (av 5,00).
En allmän garagekurs skulle ha hållits den 1 oktober, men den ställdes in då endast tre
personer anmält sig.
Vidare berättar Cecilia att Aros Racing söker ny lokal för sin verksamhet. Det är i dagsläget
alltså oklart ut om de kommer att kunna hålla några kurser i vår. De har dock uttryckt intresse
för ett fortsatt samarbete i övrigt.
Tor föreslår en kurs eller föreläsning om fjädring/dämpning och vikten av att ha koll på detta.
Även detta tas upp ytterligare på planeringsdagen.
§9.
Rapport från webbmastern
Cecilia meddelar att webmaster har lagt upp nya funktionärer och nya styrelsemedlemmar i de
mailgrupper vi använder. Nya i styrelsen har erhållit nya SMC-mailadresser, men alla har inte
aktiverat dessa än.
§10. Infospalten
Lasse meddelar att nästa tidning kommer ut i slutet av oktober och i den kommer vi att skriva
om höstens fikaträffar och pubaftonen i december.
§11. Ordföranden har ordet
Pia påminner om storkurshelgen den 19-20 november då det är hög tid att anmäla sig. Cecilia
har skickat ut anmälningslänken till de nya i styrelsen, men uppdras skicka den igen, eftersom
alla ännu inte aktiverat sina nya mailkonton.
Pia påpekar att eftersom Tor ska ta över ordförandeposten efter Pia så är det lämpligt att han
också följer med på SMC Riks ordförandemöten, trots att distriktet får stå för den kostnaden.
Mötet beslutar att Tor ska delta på de ordförandemöten som Pia åker på.
§12. Övriga frågor
Åsa delar ut nya nycklar till förrådet i Skultuna. Åsa, Pia, Ann-Christin och Lasse, Mats,
Hasse, Cecilia och Janne har nu varsin nyckel. Dessa nycklar ska lämnas tillbaka när man
lämnar sitt uppdrag i styrelsen.
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Pia berättar att hon fått in förslag om att locka med funktionärerna på Hoj-X, som en slags
kick off. Detta kan dock bli kostsamt och det är dessutom tveksamt om vi lyckas få med så
många av våra funktionärer. Mötet fastslår dock att det är viktigt att vi uppmärksammar våra
duktiga funktionärer och att en kick off i vår vore ett bra sätt att sparka igång säsongen. Vi
ska ta upp önskemål om detta på funktionärsmötet den 21 oktober. Tor kungör att han känner
en duktig tjej som han tror skulle passa som instruktör och han uppdras kontakta henne och
bjuda med henne på funktionärsmötet.
Vidare påpekar Pia att Aros Racing, som vi samarbetet med under året som gått, faktiskt haft
en del kostnader i och med detta samarbete och hon föreslår att vi uppmärksammar detta på
något sätt. Mötet beslutar inbjuda Aros Racing till bowling och middag på Strike, direkt efter
funktionärsmötet den 21:e. Cecilia uppdras kontakta dem om detta.
Pia kungör också att Mats Engström och Katja Lundqvist har åtagit sig att ansvara för
körningarna på Sala RacingPark under nästa säsong. Vi måste dock se till att få fram ett
kontrakt med Sala RP innan dess.
Hasse berättar att han har ett presentkort över från Stämpeljakten. Det gäller på Yamaha Store
på Hälla i Västerås och är värt 500:-. Mötet beslutar att presentkortet ska få utgöra pris till den
som får högst poäng på bowlingen efter funktionärsmötet.
Mathias meddelar att hans sambo, Linda, eventuellt är intresserad av att bli distriktets
informatör, om inte Lasse, som är distriktsredaktör, vill åta sig det. Frågan tas upp igen på
nästa möte, då Linda inbjuds att delta.
Tor berättar att han i diskussion med en av instruktörerna fått veta att det finns ett visst
missnöje bland flera av instruktörerna. De anser sig åsidosatta och kritiserar styrelsens
bristande intresse och uppmärksamhet. Mötet diskuterar frågan och tar till sig kritiken, men
tror också att detta skulle kunna avhjälpas med rätt MCT. I dagsläget finns ingen MCT och
styrelsen har inte uppmärksammats om att missnöje råder. Detta kommer att diskuteras på
funktionärsmötet den 21:e.
§13. Nästa möte
Nästa möte blir den 1 november, kl. 18.00, i NTF-lokalen i Västerås.
§14. Mötets avslutande
Ordföranden avslutar mötet.

Pia Thulin

Cecilia von Hausswolff

Ordförande

Sekreterare

Åsa Nordin
Justerare
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